
“พื้นที่ลุ่มน้ําปากพนัง”



จากพระปรชีาญาณ......สู่การพฒันาปากพนัง
          พื้นที่ลุ่มน้ําปากพนัง  ครอบคลุมพื้นที่ในเขตอําเภอ

ปากพนัง ชะอวด      ร่อนพิบูลย์  เชียรใหญ่  หัวไทร  ลานสกา  

จุฬาภรณ์  เฉลิมพระเกียรติ        พระพรหม และอําเภอเมือง  

จังหวัดนครศรีธรรมราช อําเภอระโนด จังหวัดสงขลา อําเภอ

ควนขนุน และป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง มีพื้นที่รวมกันประมาณ 

๑.๙  ล้านไร่  พื้นที่ส่วนใหญ่กว่า ๕ แสนไร่ ใช้ทํานา และ

ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทํานา รองลงมาได้แก่ การ

ปลูกไม้ผล และยางพารา ทําประมง  เพาะเลี้ยงกุ้ง นอกจากนี้ยัง

ประกอบอาชีพอื่นและรับจ้าง
         ในอดีต  พื้นที่ลุ่มน้ําปากพนัง  นอกจากจะเป็นแหล่งอู่ข้าวอู่น้ําแห่งหนึ่งที่สําคัญ

ของภาคใต้ ที่สามารถผลิตข้าวส่งออกไปขายต่างประเทศจนมีฐานะเศรษฐกิจที่รุ่งเรือง  

ประชาชนมีความอยู่ดีกินดี  ดังปรากฏหลักฐาน  “โรงสีไฟ”  จํานวนมากในพื้นที่แล้ว    

ยังเป็นท่าเรือนานาชาติที่มีเรือสําเภามาจากเมืองจีนและหัวเมืองมลายูบรรทุกสินค้าเข้า

มาค้าขายทั้งปี
         เ มื่ อ เ วลาล่ ว ง เ ลย ไป   ประชากร เพิ่ ม ขึ้ น 

ทรัพยากรธรรมชาติต่าง ๆ  ในพื้นที่ ถูกนํามาใช้เพื่อการ

ดํารงชีวิตอย่างฟุ่มเฟือยและไม่ถนอมรักษาโดยเฉพาะ

อย่างยิ่งป่าไม้ต้นน้ําลําธารซึ่งมีสภาพเป็นป่าดงดิบที่

สมบูรณ์ได้ถูกทําลาย แผ้วถางเพื่อทําสวนยางพารา ทําให้

พื้นที่ต้นน้ําซึ่งเป็นแหล่งกําเนิดน้ําไม่มีป่าสําหรับดูดซับน้ํา  

หรือชะลอน้ําฝนในปริมาณมากให้ซึมลงไปเก็บกักไว้ใน
ช่องว่างของดิน  แล้วค่อย ๆ ทยอยลงมา
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เติมในแม่น้ําปากพนังและลําน้ําสาขา  ด้วยเหตุนี้จึงทําให้ลําน้ําธรรมชาติต่าง ๆ ในลุ่มน้ําปากพนังมีปริมาณ

ลดลงเรื่อย ๆ จนถึงจุดวิกฤต กลายเป็นความเปลี่ยนแปลงที่ปรากฏเด่นชัดขึ้น จากเดิม ซึ่งเคยมีสภาพน้ํา

จืดในแม่น้ําปากพนังและลําน้ําสาขา ปีละ ๙ เดือน เหลือเพียงปีละ 3  เดือนเท่านั้น ในขณะเดียวกันก็เพิ่ม

ความรุนแรงของการเกิดอุทกภัย อันเนื่องมาจากฝนตกหนัก ดังเช่นที่เคยเกิดใน พ.ศ. ๒๕๑๘, พ.ศ.๒๕๓๑ 

และ พ.ศ.๒๕๓๖ ที่ผ่านมา  

        จากการที่แม่น้ําปากพนังมีความลาดชันน้อยเกือบจะแบนราบและมีท้องน้ําต่ํากว่าระดับน้ําทะเล

ปานกลาง  เป็นเหตุให้น้ําทะเลสามารถรุกตัวเข้าไปตามลําน้ําได้เป็นระยะทางประมาณ ๑๐๐ กิโลเมตร 

ประกอบกับน้ําเสียที่เกิดจากการทํานากุ้งได้ไหลลงไปในลําน้ําต่าง ๆ ทําให้พื้นที่บริเวณสองฝั่งแม่น้ําปาก

พนังและลําน้ําสาขามีสภาพเค็ม ไม่เหมาะสมที่จะใช้ทําการเพาะปลูกอีกต่อไป อีกทั้งพืชเศรษฐกิจบางชนิด
ที่ปลูกตลอดสองฟากฝั่งลําน้ํา  เช่น  ต้นมะพร้าวและต้นตาล  เป็นต้น  ไม่อาจทนต่อความเค็มของน้ําได้      
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         ยิ่งกว่านั้นในเขตพื้นที่ลุ่มน้ําปากพนังยังมี

พื้นที่ “พรุ”  อันเป็นพื้นที่ลุ่มต่ํา  มีน้ําท่วมขัง

และมีพืชบางชนิด ขึ้นปกคลุม พื้นที่ จํ านวน

มากกว่า ๒ แสนไร่  เนื่องจากใต้ดินพรุจะมี

สารประกอบชนิดหนึ่ง เรียกว่า  ไพไรต์  ซึ่งจะ

ตกตะกอนอยู่ในแหล่งน้ํา  เมื่อใดที่ระดับน้ําลด

น้อยลงจนชั้นไพไรต์สัมผัสอากาศ  จะก่อให้เกิด

ปฏิกิริยาเคมีกลายสภาพเป็นดินเปรี้ยว  ซึ่งไม่อาจ

ใช้ทําการเพาะปลูกพืชใด ๆ ได้  นอกจากนี้น้ําที่

ไหลผ่านดินเปรี้ยวยังจะกลายสภาพเป็นน้ําเปรี้ยว

ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้อีกเช่นกัน
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         สาเหตุดังกล่าวข้างต้น  นอกจากราษฎรทั้งหมด

ในพื้นที่ ลุ่มน้ําปากพนังจะต้องเผชิญกับปัญหาการขาด

แคลนน้ําจืด เพื่อการเกษตรและการอุปโภคบริโภค ทําให้

การประกอบอาชีพทํานา ที่ราษฎรยึดเป็นอาชีพหลัก    

จนสร้างฐานะความมั่นคงให้แก่ครอบครัวตลอดมาไม่

สามารถทําได้อีกแล้ว  ดินเค็มดินเปรี้ยวได้ขยายวงกว้าง

ออกไปเรื่อย ๆ จนทําให้การทํานากว่า ๕ แสนไร่ ต้องลด

จํานวนลงกว่าครึ่ง  ผลผลิตที่ได้รับลดต่ําลงในหลายพื้นที่ 

เช่น พื้นที่บริเวณรอบ ๆ พรุ ซึ่งแต่เดิมเคยทํานาได้ผลผลิต

ข้าวเฉลี่ยไร่ละ ๒๐ ถังเศษ เหลือไม่ถึง ๑๐ ถังเท่านั้น

          กระทั่งความทราบถึงพระเนตรพระ

กรรณ  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และด้วย

พระเมตตาคุณอันไพศาล  กอปรกับพระราช

ปณิธานอันแน่วแน่  ในอันที่จะบําบัดทุกข์บํารุง

สุขแก่พสกนิกรทุกหมู่เหล่า  ดังกระแสพระราช

ดํารัสที่ว่า   “ทุกข์ของประชาชนนั้นรอไม่ได้” 

จึงได้พระราชทานพระราชดําริอย่างต่อเนื่อง 

ตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๒๑ เป็นต้นมา  เพื่อพลิก

ฟื้นคืนชีวิตให้กับพื้นที่ลุ่มน้ําปากพนัง
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พระราชดําริ  
         พระราชดําริในการฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ํา

ปากพนัง ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระ

กรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รับใส่เกล้าฯ          มาดําเนินการนั้นมีอยู่ด้วยกันหลาย

ครั้งในหลายโอกาส   เพื่อความเข้าใจที่สมบูรณ์สําหรับผู้

ที่สนใจ ในเบื้องต้นจึงขอเชิญพระราชดําริทั้งหมดมา

บันทึกไว้ ณ ที่นี้

ครั้งที่ ๑  เมื่อวันที่  ๑๓  กันยายน  พุทธศักราช 

๒๕๒๑      ขณะประทับแรม ณ โรงปูนซิเมนต์ทุ่ง

สง อําเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยทรง

พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผู้อํานวยการสํานัก

ชลประทานที่ ๑๑ ในขณะนั้น เข้าเฝ้าฯ และทรง

มีพระบรมราชวินิจฉัยเกี่ยวกับโครงการในเขต

จังหวัดนครศรีธรรมราช    

สรุปความว่า ...ให้พัฒนาลุ่มน้ําคลองชะอวด  

โดยการก่อสร้างอ่างเก็บน้ําห้วยน้ําไส  เพื่อ

ป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภยัในพืน้ที่ลุม่น้าํ

ปากพนัง ในเขตอําเภอชะอวด และป้องกัน

บรรเทาปัญหาน้ําเค็มในฤดูแล้ง และเป็นแหล่ง

น้ําสําหรับอุปโภคบริโภคในพื้นที่บริเวณอ่างเก็บ

น้ําฯ แต่เนื่องจากต้องใช้ระยะเวลาก่อสร้างไม่

น้อยกว่า ๕ ปี จึงให้พิจารณาฝายทดน้ําคลองไม้

เสียบที่ตําบลเกาะขันธ์ อําเภอชะอวด พร้อม

ระบบส่งน้ําโดยเร่งด่วนเพื่อใช้ประโยชน์ก่อน 

ต่อไปเมื่อสร้างอ่างเก็บน้ําห้วยน้ําใสขึ้นแล้วก็ช่วย

พัฒนาโครงการชลประทานดังกล่าวให้สมบูรณ์

ยิ่งขึ้น...
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ครั้ ง ที่  ๒    เมื่ อวั นที่   ๒๔   ธันวาคม 

พุทธศักราช ๒๕๓๑  โดยทรงพระกรุณา

โปรดเกล้าฯ  ให้เจ้าหน้าที่กรมชลประทาน

เข้าเฝ้าฯ ณ อาคารชัยพัฒนา  สวนจิตรลดา  

พ ร ะ ร า ช วั ง ดุ สิ ต  ไ ด้ พ ร ะ ร า ช ท า น

พระราชดําริ  สรุปความว่า

         ...ให้กรมชลประทานดําเนินการ

แ ก้ ไ ข แล ะบ ร ร เ ท า อุ ทกภั ย ใ นพื้ น ที่

เพาะปลูกบริเวณลุ่มน้ําปากพนัง  โดย

เร่ งด่วน   ตามที่ได้ รับความเสียหาย

เนื่องจากอุทกภัยฝนตกหนักติดต่อกัน 

ระหว่ างวัน ที่   ๑๙ -๒๒  พฤศจิกายน 

๒๕๓๑ เพื่อมิให้เกิดขึ้นอีก โดยพิจารณา

วางแผนการดําเนินงานเป็น ๒ ระยะ คือ

         ระยะที่ ๑  การขุดคลองธรรมชาติ

และปรับปรุงคลองระบายน้ําต่าง ๆ ดังนี้

•  ขยายคลองระบายน้าํท่าพญาและคลอง    

สาขา

•  ขุดคลองระบายน้ําบ่อคณฑี

•  ขุดคลองระบายน้ําหนา้โกฎิ

•  ขุดคลองแพรกเมือง-ชะอวด         
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         ระยะที่ ๒  พิจารณาขุดคลองใหม่เป็นช่วงแนวลัด เพื่อ

ระบายน้ําในแม่น้ําปากพนังลงสู่ทะเลให้เร็วขึ้น   โดยก่อสร้าง

ประตูระบายน้ําและคันกั้นน้ําเพื่อกักน้ําจืด ในลุ่มน้ําปากพนัง

ทั้งหมดสําหรับใช้ในการเกษตรและป้องกันน้ําเค็ม...



           ...ควรก่อสร้างประตูระบาย

น้ําพร้อมอาคารประกอบที่บริเวณ

ปากแม่น้ํ าปากพนั ง   ห่างจาก

อํ า เ ภอปากพนั ง ไ ปทา ง ทิ ศ ใ ต้

ประมาณ   ๓   กิ โล เมตร   เพื่ อ

ป้องกันน้ําทะเลมิให้ไหลเข้าแม่น้ํา

ปากพนัง และเก็บกักน้ําจืดไว้ใน

แม่น้ําและตามลําน้ําต่าง ๆ สําหรับ

การบรรเทาน้ําท่วม ควรขุดคลอง

ระบายน้ําแยกจากปากแม่น้ําปาก

พนังเพิ่มเติมตามความเหมาะสม...

ครั้งที่ ๓  เมื่อวันที่  ๙  ตุลาคม  พุทธศักราช ๒๕๓๕   เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เสด็จฯแปร

พระราชฐานไปประทับแรม ณ พระตําหนัก ทักษิณราชนิเวศน์ และเสด็จพระราชดําเนินไปทอดพระเนตร

สถานีสูบน้ําบ้านโคกกูแว และพื้นที่ทํานาบ้านโคกกูแว ที่บริเวณบ้านโคกอิฐ โคกใน และทอดพระเนตร

อาคารระบายน้ําเปรี้ยวปลายคลองแยกคลองลาน ตําบลพร่อน อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ระหว่างการ

เสด็จพระราชดําเนิน ได้พระราชทานพระราชดํารัสกับพลอากาศตรี กําธน สินธวานนท์ องคมนตรี        

นายจุลนภ  สนิทวงศ์ ณ อยุธยา องคมนตรี และนายสุเมธ  ตันติเวชกุล เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อ

ประสานงานโครงการ  อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (ตําแหน่งในขณะนั้น) นายสวัสดิ์  วัฒนายากร อธิบดี

กรมชลประทาน (ตําแหน่งในขณะนั้น)  เจ้าหน้าที่กรมชลประทานและข้าราชการที่เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท

รับเสด็จ  สรุปความว่า
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ครั้งที่ ๔  เมื่อวันที่  ๑๑  ตุลาคม  พุทธศักราช  ๒๕๓๕  ในคราวเสด็จพระราชดําเนินไปทอดพระเนตร

สภาพโครงการพัฒนาลุ่มน้ําบางนราอันเนื่องมาจากพระราชดําริ โดยทางเรือตามลําน้ําบางนรา  และ

ทอดพระเนตรสถานีสูบน้ําบ้านตอหลัง  ตําบลไพรวัน  อําเภอตากใบ  จังหวัดนราธิวาส ความตอนหนึ่ง

ว่า  ...ควรก่อสร้างเขื่อนทดน้ําในแม่น้ําปากพนัง ณ จุดห่างจากอําเภอปากพนัง ไปทางทิศใต้

ประมาณ  ๕  กิโลเมตร  เพื่อป้องกันน้ําเค็มบุกรุกและเก็บกักน้ําจืดไว้ในลําน้ําให้ราษฎรได้ใช้

ประโยชน์ทางการเกษตรและการอุปโภคบริโภค  พร้อมทั้งก่อสร้างระบบระบายน้ําออกจากพื้นที่น้ํา

ท่วมลงทะเลให้เร็วที่สุด...

“ปากพนัง”ระบบบูรณาการ ๐๘



ครั้งที่ ๕  เมื่อวันที่  ๒๓  ธันวาคม  พุทธศักราช  

๒๕๓๕   พระบาทสม เ ด็จพระ เ จ้ าอยู่ หั ว              

ได้พระราชทานพระราชดําริเกี่ยวกับการเลือกที่

จ ะ ส ร้ า ง ป ร ะ ตู ร ะ บ า ย น้ํ า ป า ก พ นั ง  ณ          

พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน สวนจิตรลดา  
พระราชวังดุสิต  ความตอนหนึ่งว่า

          ...การทําเขื่อนหรือประตูบังคับน้ํา  ห่างจาก

อําเภอปากพนังประมาณ ๓-๕  กิโลเมตรนี้ จะต้อง

ทําอาคารบังคับน้ําขนาดใหญ่ ๑ ตัว  และขนาดเล็ก 

๒ ตัว รวมทั้งขุดคลองเชื่อมและทําคลองน้ําแบ่ง

เหมือนโครงการบางนรา  ถ้าทําแล้วนากุ้งจะอยู่ส่วน
นากุ้ง  นาข้าวจะอยู่ส่วนนาข้าว...

“ปากพนัง”ระบบบูรณาการ ๐๙



ครั้ ง ที่ ๖  เมื่อวันที่   ๒   ตุลาคม   พุทธศักราช  ๒๕๓๖   พระราชทานพระราชดํารัสกับคณะ

กรรมการบริหารโครงการฯ ณ พระ    ตําหนัก  ทักษิณราชนิเวศน์ อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส  ซึ่งมี

ใจความสําคัญ  สรุปได้ดังนี้

            ๑. ควรเร่งดําเนินการก่อสร้างประตูระบายน้ําปากพนังให้เสร็จโดยเร็ว เพราะงานนี้จะเป็น

จุดเริ่มต้นของโครงการฯ และเป็นศูนย์รวมในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ําจืดสําหรับใช้ใน

การเกษตร การอุปโภคในฤดูแล้ง ปัญหาน้ําทะเลบุกรุกในฤดูแล้งและปัญหาน้ําท่วมพื้นที่ทํากินของ

ราษฎรเป็นบริเวณกว้างในฤดูฝน

           ๒. ควรพิจารณาขุดคลองระบายน้ําพร้อมอาคาร เพื่อระบายน้ําจากแม่น้ําปากพนังออกทะเล

อีกทางหนึ่ง โดยขุดบริเวณหน้าประตูระบายน้ําปากพนัง จะช่วยระบายน้ําออกจากพื้นที่ได้เร็วขึ้น จึงจะ

สามารถแก้ไขปัญหาน้ําท่วมพื้นที่ทํากินของราษฎรได้

           ๓. เร่งขุดลอกคลองท่าพญา พร้อมก่อสร้างประตูระบายน้ําท่าพญา เพื่อช่วยระบายน้ําออก

จากพื้นที่ให้เร็วขึ้น

           ๔. เร่งขุดลอกขยายคลองบ้านกลาง คลองปากพนัง และคลองหน้าโกฎิ พร้อมก่อสร้างประตู

ระบายน้ํา  เพราะประตูระบายน้ําที่บ้านเสือร้องและหน้าโกฎิจะช่วยระบายน้ําจากคลองบ้านกลางและ

คลองปากพนังจากพื้นที่โครงการฯ ลงสู่ทะเลได้เร็วขึ้น

“ปากพนัง”ระบบบูรณาการ ๑๐



“ปากพนัง”ระบบบูรณาการ ๑๑

        ๕. ในละดับต่อไปควรพิจารณาขุดคลองระบายน้ําสายชะอวด-แพรกเมือง พร้อมก่อสร้างอาคาร

ประตูระบายน้ํา  จะเป็นการช่วยระบายน้ําออกจากพื้นที่โครงการฯ ได้อีกทางหนึ่ง

        ๖. จะต้องพิจารณากําหนดแนวเขตที่แน่นอน  เพื่อแยกพื้นที่น้ําจืดและพื้นที่น้ําเค็ม โดยพิจารณา

บริเวณด้านทิศตะวันออกของคลองหรือแม่น้ําปากพนังให้เป็นพื้นที่น้ําเค็ม

        ๗. ควรจัดตั้งศูนย์ศึกษาเฉพาะกิจที่บริเวณประตูระบายน้ําหน้าโกฎิ ในพื้นที่ของกรมประมง เพื่อทํา

การทดลองศึกษาและวิจัยด้านการประมงแบบครบวงจร

        ๘. เนื่องจากด้านทิศตะวันตกของลุ่มน้ําปากพนังเป็นเทือกเขา สภาพภูมิประเทศเป็นพื้นที่สูง       

มีปัญหาการขาดแคลนน้ําใช้ทําการเกษตรและอุปโภคบริโภคของราษฎรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ดังกล่าว ควร

พิจารณาวางโครงการและก่อสร้างอ่างเก็บน้ําหรือฝายกั้นน้ํา

        ๙. ควรพิจารณาเกี่ยวกับระบบการระบายน้ําเสียจากนากุ้งและน้ําเปรี้ยวจากพรุ  รวมทั้งระบบ

บําบัดน้ําเสียจากชุมชน เช่นเขตชุมชนอําเภอเชียรใหญ่ และอําเภอชะอวด เพื่อให้น้ําจืดที่กักเก็บไว้ในลํา
น้ําลําคลองต่างๆ ในเขตลุ่มน้ํา สามารถนํามาใช้ในการอุปโภคบริโภคได้อย่างสมบูรณ์ขึ้น



ครั้งที่ ๗  เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม  พุทธศักราช ๒๕๓๖ 

คราวเสด็จพระราชดําเนินไปทอดพระเนตรพื้นที่

โครงการพัฒนาลุ่มน้ําคลองน้ําจืด-คลองแฆแฆอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ  บ้านทุ่งเค็จ  ตําบลปะเส

ยะวอ อําเภอสายบุรี และบ้านแฆแฆ  ตําบลน้ําบ่อ  

อําเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี  ได้มีกระแสพระ

ราชดํารัส  สรุปความว่า

         ควรพิจารณาวางโครงการและก่อสร้าง

ระบบแยกน้ําสามรสออกจากกัน  ได้แก่ การ

ก่อสร้างระบบป้องกันน้ําเปรี้ยวจากพรทุี่ทําให้พืน้ที่

เพาะปลูกเป็นดินกรด  ระบบป้องกันน้ําเค็มบุกรุก  

และระบบส่งน้ําจืดช่วยเหลือการเพาะปลูกและ

การอุปโภคบริโภคของราษฎรเนินธัมมัง  ตําบลแม่

เ จ้ า อ ยู่ หั ว   อํ า เ ภ อ เ ชี ย ร ใ ห ญ่  จั ง ห วั ด
นครศรีธรรมราช

“ปากพนัง”ระบบบูรณาการ ๑๒



“ปากพนัง”ระบบบูรณาการ ๑๓

ครั้งที่ ๘  เมื่อวันที่ ๔  ธันวาคม  พุทธศักราช 

๒๕๓๖  ในคราวพระราชทานพระราชวโรกาสให้

คณะบุคคลต่าง ๆ เข้าเฝ้าฯถวายพระพรชัยมงคล  

เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ณ ศาลาดุสิดาลัย  

สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ได้พระราชทาน

พระราชดํารัส  ความตอนหนึ่งว่า

         ...ส่วนหนึ่งจะแจ้งให้ทราบได้ว่ากําลังทํา

อยู่ คือ โครงการปากพนัง เมื่อ ๒-๓ ปีนี่  ทาง

ราชการทั้งทหารและพลเรือนต้องไปช่วยปากพนัง  

แม้น้ําบริโภคของอําเภอปากพนังนั้น  ก็ต้อง

บรรทุกรถไปให้ การบรรทุกน้ําด้วยรถไปให้นี้ ท่าน

นักเศรษฐกิจต่าง ๆ ก็ย่อมทราบดีว่ามันขาดทุนแค่

ไหน  การสร้างเขื่อนหรือ อ่างเก็บน้ําจะสิ้นเงินเป็น

สิบๆ  หรือร้อยๆ ล้าน  แต่ถ้าสรา้งแล้วจะสามารถ

ที่จะบริการประชาชนได้โดยไม่ต้องใช้รถบรรทุก 

การบรรทุกด้วยรถจะต้องใช้เงินงบประมาณเป็น

ร้อยๆ ล้านไม่มีใครได้คิด 

        เมื่อครั้งที่มีผู้อพยพเขมรที่ เขาอีด่าง  ครั้ง
นั้นต้องบรรทุกน้ําจากห้วยซัน ใช้รถบรรทุกมาทุก

หลายๆ คันรถ ซึ่งคํานวณดูแล้ว  ค่าน้ํามัน ค่าบริการ ค่าสึกหรอนั้นเป็นล้านๆ บาท จึงได้ขอให้สร้างอ่างเก็บ

น้ําใกล้ๆ กับเขาอีด่าง แล้วก็ให้ขอทางสหประชาชาติช่วยด้วย     เขาก็ช่วย ลงท้ายสร้าง เท่ากับได้น้ําฟรีเลยๆ 

ไม่ต้องบรรทุก ต่อท่อมาแล้วก็อยู่สบาย ประหยัดค่าใช้จ่ายในการขนส่งมากมายเป็นล้าน ๆ บาท เช่นเดียวกัน 
ที่ภาคใต้ ที่ปากพนังทําโครงการ เดี๋ยวนี้กําลังดําเนินการอยู่ แล้วก็หวังว่าจะเสร็จภายในสามปี



“ปากพนัง”ระบบบูรณาการ ๑๔

         ปีที่  ๕๐  ในรัชกาลปัจจุบัน ซึ่งใครต่อใครเริ่มคิดที่

จะทําการฉลอง     จะเริ่มในปี ๒๕๓๘ พระราชบัญญัติหรือ

พระราชกฤษฎีกา  จะเขียนไว้ว่าให้ไว้ในวันที่เท่านั้น ๆ ปี

เท่านั้น ๆ ในรัชกาลปัจจุบัน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม 

๒๕๓๘  จะเป็นปีที่ ๕๐ ในรัชกาลปัจจุบัน ที่จริงครบ ๕๐ ปี

จะต้องเป็นปี   ๒๕๓๙  อยากให้โครงการปากพนังสําเร็จ

สํ า ห รั บ เ ฉลิ ม ฉลอ ง    ๕๐  ปี ข อ ง  รั ช ก าลปั จ จุ บั น              

มีความหมายดีแล้วก็ทําให้ครึกครื้นดี ทําให้ปลื้มใจได้ทั่วทั้ง

ประเทศ

         โครงการนั้นก็คือการควบคุมไม่ให้น้ําเค็มเข้ามาใน

คลองชะอวด  และก็จะสามารถทํานาในเขตอําเภอเชียรใหญ่

อย่างดีด้วย แม้ถูกน้ําท่วมก็จะเก็บน้ําไว้ได้เพื่อที่จะทํานา

ชดเชยต่อไปได้ หรือถ้าหากว่าทําโครงการดี ๆ แม้เมื่อฝนลง

มามาก น้ําท่วมบ้างเล็กน้อย  แต่ข้าวในเขตอําเภอเชียรใหญ่

อย่างดีด้วย  แม้ถูกน้ําท่วมก็จะเก็บน้ําไว้ได้เพื่อที่จะทํานา

ชดเชยต่อไปได้ หรือถ้าหากว่าทําโครงการดี ๆ แม้เมื่อฝนลง

มามาก น้ําท่วมบ้างเล็กน้อย  แต่ข้าวในเขตอําเภอเชียรใหญ่

ก็จะไม่เสีย

         ปัจจุบันอําเภอเชียรใหญ่ ซึ่งเป็นอําเภอ ใหญ่ รวมทั้ง

หัวไทรและปากพนัง มีพื้นที่ทํานาเป็นแสนไร่ เดี๋ยวนี้ เวลานี้ 

ทําข้าวไม่ค่อยได้มาก เพราะเสียด้วยน้ํามากเกินไปหรือน้ํา

น้อยเกินไปทั้งสองอย่าง ถ้าเราลงทุนสักพันล้านก็จะคุ้ม    
จะสามารถควบคุมน้ํานั้นได้ให้เป็นน้ําจืดน้ําใช้ได้



“ปากพนัง”ระบบบูรณาการ ๑๕

         บางคนอาจจะ

เ อ ะ อ ะ ว่ า น า กุ้ ง ล่ ะ    

น า กุ้ ง ก็ จ ะ ทํ า ไ ด้  

เพราะว่าทางอําเภอหัว

ไทรอยู่ใกล้ทะเล  และ

มีคลองที่เรียกว่าคลอง

ปากพนังขนานกับฝั่ง

ทะเล  คลองนั้นยอม

ให้เป็นน้ํากร่อยจะทํา

นากุ้งได้อย่างเป็นล่ํา
เป็นสัน ซึ่งประเทศ

          ประชาชนที่จะทํากิจการเหล่านั้นก็จะร่ํารวย  ไม่เสีย

เพราะแยกน้ํากร่อยกับน้ําจืดได้  โครงการนี้เล็งเอาไว้ให้ได้ผล

ภายใน ๓ ปี ทางกรมชลประทานและทางเจ้าหน้าที่ทั้งทหาร

และพลเรือนอื่น ๆ ก็กําลังร่วมมือกันทําอยู่เดี๋ยวนี้  ซึ่งก็จะ

เป็นผล  เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับน้ําเหมือนกัน การสู้ภัยแล้งนี่  
เราดําเนินไปเรื่อย ต่อสู้ไปเรื่อย

ไทยสามารถจะส่งนอกเรื่องกุ้งนี่ส่งออกไปจํานวนมากที่สุดใน

โลก ขายไปประเทศญี่ปุ่นและถึงประเทศอเมริกา และ

นอกจากกุ้งก็มีปลาที่เลี้ยงได้ในนากุ้งนั้น ก็จะสามารถเป็น
รายได้เข้าประเทศอย่างมากมาย



“ปากพนัง”ระบบบูรณาการ ๑๖

         ที่พูดวันนี้ก็เป็นโครงการอย่างสั้นที่สุด  ๓  ปี เป็นโครงการ ๓ ปี ๔ ปี ๕ ปี ๖ ปี แต่ถ้าไม่เริ่มทํา

เดี๋ยวนี้มันก็จะกลายเป็นสิบปี ถ้าไม่ทําไปปีก็เพิ่มไปอีกปี  ฉะนั้นจะต้องทํา แล้วก็เข้าใจว่าเงินที่จะมา

ลงทุนในโครงการเหล่านี้  ผู้เชี่ยวชาญทางเศรษฐกิจก็จะต้องทราบดีว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า การลงทุนนี้ 

อาจจะไม่เหมือนการลงทุนบริษัท ลงทุนบริษัทนั้นมีการคํานวณว่าจะได้รับกําไรเท่านั้น ๆ กลับคืนมา 

เพื่อสามารถใช้หนี้เท่านั้น ๆ หรือบางทีก็ใช้หนี้ได้แต่ไม่ใช้  เพราะว่ากิจการทางเศรษฐกิจ ถ้าบริษัทไหน

หรือกิจการไหนไม่เป็นหนี้  บริษัทนั้นไม่ดี  เพราะว่าต้องเป็นหนี้สําหรับให้บริษัทนั้นก้าวหน้า  นี่ตาม

ทฤษฎีของเศรษฐกิจ



“ปากพนัง”ระบบบูรณาการ ๑๗

เมื่อถูกจับก็อาจถูกใส่คุกเป็นแรมปี  มันไม่สนุก  ถ้าเขาทํากินได้เขาก็มีความสุขเขาก็ไม่ขโมย  

เขาก็ไม่เป็นผู้ร้าย  เขาก็จะช่วยกันสร้างสรรค์ก็ยิ่งเจริญใหญ่  ฉะนั้น  ที่เล่าเรื่องโครงการเหล่านี้         

ก็เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่จะทําให้อนาคตมีความสุขได้ มีความเจริญได้  โครงการเหล่านี้ก็จะเป็น

ประโยชน์ทันทีได้ด้วย  แม้แต่ทุกวันนี้  ถ้าหากว่าเราลงมือทําก็จะเกิดมีงานทํา...

และสําหรับโครงการ  เช่น  โครงการปากพนังหรือโครงการนครนายก  โครงการป่าสักเหล่านี้  กําไร

นั้นมาที่ประชาชนประชาชนจะอยู่ดีกินดี  เมื่อประชาชนอยู่ดีกินดีก็สามารถที่จะเสียภาษีให้กับรัฐบาล  

รัฐบาลก็เก็บภาษีอากรได้อย่างดี  ประชาชนมีความสุขความสบายไม่เลี่ยงภาษี ทั้งประชาชนที่มี

รายได้ดีส่วนมากก็ไม่ขโมยไอ้โน่นไอ้นี่  คือ  พวกที่ขโมย  พวกที่เป็นโจรผู้ร้ายส่วนมากก็เพราะเขา
แร้นแค้น  ใครไม่แร้นแค้น    ไม่ปล้น  ไม่ขโมย  เพราะมันไม่สนุกแล้วมันก็เสี่ยงอันตราย 



“ปากพนัง”ระบบบูรณาการ ๑๘

ครั้งที่ ๙  เมื่อวนัที่  ๔  ธนัวาคม  พุทธศักราช  ๒๕๓๗  ในคราวพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล

ต่าง  ๆ  เข้าเฝ้าฯ  ถวายพระพรชัยมงคล  เนื่องในวนัคล้ายวนัพระราชสมภพ  ณ  ศาลาดุสิดาลัย  สวน

จิตรลดา  พระราชวงัดุสิต  ได้พระราชทานพระราชดํารัส  ความตอนหนึ่งว่า

        ...อันนี้ก็ได้พูดถึงที่ท่านนายกฯ ได้กล่าวถึงกิจการที่ได้ทํามาส่วนหนึ่ง อื่นๆ ก็ยังมีมาก อย่างเช่น

ที่ว่าที่พูดปีที่แล้วเรื่องโครงการแม่น้ําป่าสัก แม่น้ํานครนายก และปากพนังว่า ปีนี้ก็น่ายินดีที่เริ่มลงมือเสีย

ที เมื่อลงมือได้ แต่ก็ยังต้องมีอุปสรรค   ที่เราต้องฝ่าฟันอีกมาก...

        ...ยังมีโครงการที่ภาคใต้ที่ปากพนัง จะต้องทําความเข้าใจต่อไป โครงการปากพนังนี้ทางราชการ

และราชการทหารได้ช่วยเป็นกําลัง แต่จะต้องอธิบายอีกมาก เพราะว่ามีคนบอกว่า ถ้าทําโครงการปาก

พนัง สิ่งแวดล้อมจะเสีย เขาบอกว่าน้ําในแม่น้ําชะอวด ในคลองชะอวดนั้นเป็นน้ํากร่อย มีประโยชน์

สําหรับสิ่งแวดล้อม ขอชี้แจงว่า ไม่จริง สมัยก่อนนี้ คลองชะอวดเป็นน้ําจืด มาเป็นน้ํากร่อยตอนนี้ เพราะว่า

เกี่ยวข้องกับน้ําตื้นเขิน และเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมทั่วๆ ไปที่เปลี่ยนแปลงไป  จนกระทั่งทําให้ประชาชน

ในอําเภอเชียรใหญ่ซึ่งมีจํานวนมากต้องอพยพไปพัทลุงบ้าง ไปอําเภอทุ่งสง ทุ่งใหญ่ ทําให้เกิดปัญหา

อย่างมากเพราะว่าคนเชียรใหญ่เท่ากับไปกินที่เขา แล้วก็เกิดทะเลาะกันยุ่งกัน ก็ไม่มีทางแก้ไข ส่วนผู้ที่
เหลือที่เชียรใหญ่นั้น ในหน้าแล้งปลูกผักยังไม่ได้ เพราะน้ํากร่อยน้ําเค็ม



“ปากพนัง”ระบบบูรณาการ ๑๙

           คนที่เคยไปในพื้นที่จะเข้าใจ  คนที่ไม่

เคยไปในพื้นที่จะไม่มีความเข้าใจ  ปากพนัง

ต้องอดน้ํา  ต้องส่งรถบรรทุกน้ํา  เสียเงินเป็น

พันล้าน  แล้วก็ไม่จริงที่น้ําในแม่น้ําชะอวดนั้น

น้ํากร่อย  จะเป็นการดี  ไม่ดี  ถ้าทําโครงการ  

น้ําในคลองชะอวดนั้นจะเป็นน้ําจืด  แน่นอน

ต้องแก้ไขต่อไปเรื่องความเปรี้ยวหรือความ

บกพร่องอย่างอื่น  แต่อย่างน้อยก็เป็นขั้นหนึ่ง

จะทํ านาในลุ่ มน้ํ าชะอวดได้ เป็นแสนไ ร่       

ชาวเชียรใหญ่ที่ไปที่อื่นก็จะกลับมา  แล้วก็มา
ทําอาชีพที่สุจริต
          จะทําให้ จังหวัดนครศรีธรรมราช    

ซึ่งปัจจุบันนี้เป็นจังหวัดที่จนที่สุด ไม่น่าเชื่อ 

ชื่อนครศรีธรรมราชน่าจะเป็นจังหวัดที่เจริญที่

มีการผลิตข้าวดีที่สุด ไม่ เป็นเช่นนั้น เป็น

จังหวัดที่ด้อยที่สุด จนที่สุด แต่ทําโครงการนี้

จะกลับมาเป็นจังหวัดที่ร่ํารวยขึ้น นี่ในทาง

เ ศ ร ษ ฐ กิ จ แ ท้ ๆ  จ ะ ทํ า ใ ห้ จั ง ห วั ด

นครศรีธรรมราชขึ้นมาเป็นจังหวัดที่ร่ํารวย

เกือบที่สุดได้  โดยมีโครงการนี้อย่างเดียว 

ไม่ใช่ว่าโครงการอื่นๆ จะเสีย  คนก็บอกคนที่

ทํากุ้งซึ่งเป็นรายได้ของประเทศไทยมากมาย  

กี่ล้านบาทไม่ทราบ จะเสีย ไม่เสีย ตรงข้ามจะ

ทํ า ให้ กิ จการกุ้ งกุ ลาดํ า เป็นสั ด เป็นส่ วน 
สามารถที่จะจัดการได้



“ปากพนัง”ระบบบูรณาการ ๒๐

ในอําเภอหัวไทร ในด้านหัวไทร อําเภอปากพนังส่วนหนึ่งหัวไทรส่วนหนึ่ง สามารถที่จะทําให้ประชาชนที่

ทํากุ้งกุลาดําได้ทําได้จริงๆ  จังๆ  ได้รับการช่วยเหลือ  และก็พวกที่ทํากุลาดํานี้ไม่ใช่บริษัทใหญ่  เป็น

เอกชนเล็กๆ  ถ้าเราช่วยเขา  เขาก็จะมีรายได้ที่ดี และกุ้งกุลาดํานี้จะมีคุณภาพดี ที่เขาพูดว่าทํากุ้งกุลาดํา

นี้ทําให้เกิดมลพิษ ถ้าทําไม่ดี ถ้าทําอย่างแร้นแค้นจริง ทําให้ทะเลเป็นพิษ แต่ว่าเดี๋ยวนี้มีวิธีที่จะทําให้กุ้ง

กุลาดํานี้เป็นรายได้และไม่เป็นมลพิษ ตรงข้าม จะทําให้ประเทศไทยสามารถที่จะส่งออกกุ้งกุลาดําเป็นล่ํา

เป็นสันและมีคุณภาพสูง

          ฉะนั้น  ถ้าทําโครงการปากพนังขึ้น  น่าจะทําได้เร็วพอใช้  จะแก้ไขการมีความขาดแคลนของน้ํา

จืดเพื่อการเกษตรในที่ลุ่มของแม่น้ําชะอวด และมีน้ําใช้ในหน้าแล้งด้วย ตลอดจนมีน้ําเค็มน้ํากร่อย 

เพื่อที่จะเลี้ยงกุ้งกุลาดําเป็นล่ําเป็นสัน ในเขตเชียรใหญ่ หัวไทร ปากพนัง จะเป็นที่ที่เป็นอู่ข้าวอู่น้ํา และจะ

เป็นที่มีส่วนที่เป็นรายได้อย่างมหาศาลสําหรับประเทศไทย ถ้าไม่ทําแล้วก็อยู่อย่างนี้ ต้องเกิดปัญหาเรื่อง

โจรผู้ร้าย เรื่องความไม่เรียบร้อยในอําเภอทุ่งใหญ่ เป็นต้น ฉะนั้น การแก้ไขปัญหาจะต้องแก้ไขโดย

เบ็ดเสร็จ โดยถือหลักว่ามีอะไรที่จะต้องทําก็ต้องทําอย่าไปทะเลาะกันว่าอันนี้จะทําเป็นอย่างนั้นอย่างนี้
ไม่ได้ ต้องรวมทั้งหมด ฉะนั้นก็ได้พูดถึงเรื่องโครงการปากพนังให้เข้าใจอย่างนี้...



“ปากพนัง”ระบบบูรณาการ ๒๑

ครั้งที่  ๑๐  เมื่อวันที่  ๒๑  ตุลาคม  พุทธศักราช  ๒๕๓๘  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ได้มีกระแสพระราช

ดํารัส  ภายหลังจากกระทรวงวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม  ถวายรายงานสรุปสถานภาพการจัดทํา  

และพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ  สรุปความว่า

          ...ควรทําโครงการชลประทานปากพนังโดยด่วน เพราะโครงการนี้จะช่วยให้มีน้ําได้ กล่าวคือ      

จะสามารถแยกพื้นที่เลี้ยงกุ้ง (ซึ่งต้องใช้น้ําเค็ม) กับพื้นที่เพาะปลูก (ซึ่งต้องใช้น้ําจืด) ในบริเวณคลองชะ

อวด ทั้งยังแก้ปัญหาน้ําเสียจากพรุควนเคร็งทํานองเดียวกับการแก้ปัญหาที่พรุโต๊ะแดง ถ้ายังไม่ทําโครงการ
ชลประทาน จะไม่สามารถแก้ปัญหาเรื่องการเลี้ยงกุ้งหรือปัญหาอื่นๆ ได้

          กรรมการสิ่งแวดลอมดูจะเปนหวงผูที่ประกอบอาชีพการทํานากุง แตในเวลาเดียวกันก็บอก

วาการทํานากุงทําลายสิ่งแวดลอม น้ําเค็มจะซึมลงในน้ําบาดาล ทั้งสองขอนี้จะหมดปญหาไปถาทํา

โครงการ เพราะกรมประมงสามารถชวยใหทําอาชีพนี้ไดอยางเปนล่ําเปนสันโดยไมทําลาย

สิ่งแวดลอม โครงการนี้สามารถทําใหฝายนากุงและการประมง (ปลาในกระชัง) ร่ํารวย สวนผูที่ทํา

นา (ขาว) และสวน (ที่ตองใชน้ําจืด)          จะสามารถประกอบอาชีพไดเปนอยางดี...



“ปากพนัง”ระบบบูรณาการ ๒๒

ครั้งที่ ๑๑  เมื่อวันที่  ๑๔  สิงหาคม  พุทธศักราช  ๒๕๔๑  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  พระราชทานพระ

ราชดํารัสกับนายจุลนภ  สนิทวงศ์  ณ  อยุธยา  องคมนตรี  สรุปความว่า

          ...คลองชะอวด-แพรกเมือง  น้ําในคลองชะอวด  ควรเป็นน้ําจืดให้มากที่สุดและให้พัฒนา
ประชาชนที่ทํากินอยู่สองฝั่งคลอง...



“ปากพนัง”ระบบบูรณาการ ๒๓

ครั้งที่ ๑๒  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  พระราชทานพระราชดําริถึงแนวทางการพัฒนาลุ่มน้ําปากพนัง     

เมื่อวันที่  ๒๗  ตุลาคม  พุทธศักราช ๒๕๔๓ ณ วังไกลกังวล อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งถือว่า

เป็นหัวใจสําคัญของการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ําปากพนัง  สรุปความว่า

         ...ให้บริหารน้ําในลุ่มน้ําให้มีประสิทธิผลสูงสุด โดยเมื่อเกิดภาวะฝนตกหนักผนวกกับน้ําทะเล

หนุน  ให้พิจารณาหาวิธีการระบายน้ําตอนบนลุ่มน้ําออกสู่ทะเลด้านตะวันออกให้มากที่สุดโดยอาศัย

หลักการทางอุทกศาสตร์

         ให้นํารูปแบบการเลี้ยงกุ้งร่วมกับการทํานาข้าวและเลี้ยงปลาโดยใช้ระบบการถ่ายเทน้ําให้ได้

ประโยชน์สูงสุด ที่ทดลองทําแล้วที่โครงการพัฒนาส่วนพระองค์บ้านบางแตน อําเภอบ้านสร้างจังหวัด

ปราจีนบุรี  ไปทดลองทําที่โครงการปากพนังด้วย...



“ปากพนัง”ระบบบูรณาการ ๒๔

          ๑.  ให้ดําเนินการแก้ไขปัญหาน้ํา

ท่วมและน้ําเน่าเสียในอําเภอปากพนัง 

โดยให้ระบายน้ําจากแม่น้ําปากพนังออก

ทางคลองธรรมชาติไปออกทะเลอีกด้าน

หนึ่ง

          ๒.  ให้เร่งดําเนินการขุดคลองชะ

อวด-แพรกเมือง  ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

          ๓.  ให้พิจารณาก่อสร้างอาคาร

บังคับน้ําเพื่อควบคุมระดับน้ําในพรุควน

เคร็งให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเพื่อไม่ให้

เกิดไฟไหม้พรุ

ครั้งที่ ๑๓  เมื่อวันที่  ๑๖  พฤศจิกายน  ๒๕๔๕  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เสด็จพระราชดําเนินไปยัง

โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติของการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย  บริเวณพื้นที่วนอุทยานปราณบุรี 

อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในการนี้ ได้พระราชทานพระราชดําริเกี่ยวกับการดําเนินงาน
โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ําปากพนัง  อันเนื่องมาจากพระราชดําริ สรุปความดังนี้

เอกสารอ้างอิง จากหนังสือ

โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ําปากพนัง

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
          พลิกฟื้นคืนสู่แผ่นดินทอง



ศูนย์อํานวยการและประสานการพัฒนา
พื้นที่ลุ่มน้ําปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
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